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يتوقع بعد االنتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على:
1 - اأن تكتب ر�صالة ق�صرية.

2 -اأن تكون جماًل فيها �صفة ومو�صوف.
3 - اأن تعزز ا�صتخدامك للفعل امل�صارع.

4 - اأن تتعرف اأ�صماء بع�س الدول واملدن واملعامل العربية.

َحَياِتي يف الَعامَلِ الَعَرِبيِّ
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42) اِبع )َحَياِتي يِف الَعامَلِ الَعَرِبيَّ ْر�ُس الرَّ الدَّ

َحَياِتي يف الَعامَلِ الَعَرِبيِّ

ِديِقِه »َخالد« الَيَمِنيِّ يف اأَْمِريَكا، َقاَل ِفيها: وِنيًَّة اإىل �صَ كتَب »اآدم« ِر�َصاَلًة اإِلْكُتُ
ب�صم الله الرحمن الرحيم    

ِديِقي الَْعِزيز َخالد �صَ
الُم عليكم وَرْحَمُة اللِه وَبَرَكاُته ال�صَّ

اأََتـَمنّى اأْن َتُكوَن اأنَت واأ�رسُتَك ِبَخري ، َواأُِحبُّ اأْن 
رَية. �َصاَلَة الَق�صِ اأكتَب لَك باللغِة العربيِة هذه الرِّ

ُحو ِمن النَّوِم واأَْذَهُب اإِىل َمْرَكِز  « َتْخَتِلُف َعن َحَياِتي يف َبَلِدي، ُهنَا اأَ�صْ َحَياِتي يف »ِم�رْسَ
َرا�َصُة َتاأُْخُذ ُكلَّ َوْقِتي، َيوُم االإجازِة ُهنَا الْـُجُمَعة - َكَما َتْعِرُف - اأَْذَهُب اأنا  اللغِة العربيِة، الدِّ
وَزْوَجِتي »�صارة« ِلِزَياَرِة االآثاِر والْـَمَتاِحِف الَْكِثرَيِة يف م�رس، َواأَْحَياًنا ُن�َصاِفُر َخاِرَج الَْقاِهَرِة، 
اإِْن �َصاء الله ، يف يوِم  َقِريـًبا  اأَ�ْصَوان  َذَهـبْـنَا اإىل �َصْينَاَء واالإ�ْصَكنَْدِريَّة ، َو�َصوَف َنْذَهُب اإىل 

ا نزوُر َبْع�َس االأ�صدقاِء اأو نْرَكُب َمْرَكًبا يف النِّيِل الْـَجِميِل. االإجازِة اأي�صً
الَيَمن  يف  التَّاِريِخيََّة  االآثاَر  َواأُزوَر  َرَة،  الْـُمنَوَّ والْـَمِدينََة  مَة  الْـُمَكرَّ َة  َمكَّ اأَُزوَر  اأن  اأََتـَمنَّى 

واالأُْرُدن و�ُصوِرَيا َوِفَل�ْصِطني.
ك اإِْن �َصاَء اللُه. ِدَقاِء يف الَعَمِل، واأَْنَتِظُر َردَّ اأرجو اأن ُت�َصلَِّم يل على َجِميِع االأَ�صْ

وال�صالم عليكم ورحمة الله وبركاته    
اآدم           

القاهرة - م�رس         
2014/6/20           
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43 ) اِبع )َحَياِتي يِف الَعامَلِ الَعَرِبيَّ ْر�ُس الرَّ الدَّ

كلمات وتعبريات 

وِنيَّةِر�َصاَلةَحَياة رَيةالَعِزيزاإِِلْكُتُ الَق�صِ

َبْع�ساأَْحَياًناَكِثريةالـَمَتاِحفَكَما َتْعِرف

َمةالـَجِميلالنِّيلَمْرَكب ُة الْـُمَكرَّ َرةَمكَّ الْـَمِدينَُة الْـُمنَوَّ

َخاِرجَردٌَّجِميعالتَّاِريِخيَّةاالآَثار

َيْخَتِلفاأُِحبَُّتُكوناأََتـَمنَّىاأفعال

َنلَْتِقيَينَْتِظرُي�َصلِّم

كلمات اإ�صافية 
َفةَطاَبع وفال�صِّ يٌَّر�ْصِميٌّالْـَمو�صُ �َصْخ�صِ

ْكُتوَراه ةُن�ْصَخةَمْوِقع اإنتنتالدُّ َظنَُّمدَّ

وِنَُّرُجُل اأَْعَمال يُد االإلْكُتُ ْعرَبْحثالَبِ الَْعَرِبيُّال�صِّ

اجَداِخل يعالـُحجَّ الَقْرَيةَمْفُقود�رَسِ

ْعَبةَعالَقةَتـحيَّاِتيَمَطار الـُجُدد�صَ

رُتْخبَعاِفَيةالَع�رساأْفَراد َتاأَخَّ

َزميلِا�ْصَتْقَبَل
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44) اِبع )َحَياِتي يِف الَعامَلِ الَعَرِبيَّ ْر�ُس الرَّ الدَّ

َواب )( اأَْم َخَطاأ )( ؟  َتْدِريب )1( �صَ
1 -1 )  ( مة.       َة الْـُمَكرَّ اآدم االآَن يف َمكَّ

1 -2 )  ( خالد االآن يف الَيَمن.       

1 -3 )  (     . وِنِّ �َصاَلَة بالبيِد االإلْكُتُ اآدم اأَْر�َصَل الرِّ

1 -4 )  ( خالد َزِميُل  اآدم يف الَعَمل.      

1 -1 )  ( اآدم َيْعَمُل يف ِم�رْس.       

1 -6 )  ( خالد َيْعَمُل يف اليمن.       

1 -1 )  ( َذَهَب اآدُم و�َصاَرة اإىل اأَ�ْصَوان.      

1 -1 )  ( ذهَب اآدُم و�صارة اإىل �َصْينَاء واالإ�صكندرية.    

1 -1 )  ( َرة.       اآدم َزاَر الـَمِدينَة الـُمنَوَّ

1 -10 )  (   . اآدم َيَتَمنَّى اأن يزوَر االآثاَر التَّاِريِخيََّة يف العامِل الَعَرِبيِّ

تدريب )2( اأكمل اجلمل بالكلمات الـمنا�صبة:
ري دَّ - َينَْتِظر - َمَتاِحف - َطِويَلة - َجِميع - َطاَبع - اأََتـَمنَّى اأَْن - ِر�َصاَلة -اأحَياًنا - َق�صِ َمة - الرَّ ة الْـُمَكرَّ َمكَّ

ِتي ُكلَّ اأُ�ْصُبوع. 1- 2 اأكتُب .................... الأُ�رْسَ  

ْهِر الَقاِدم. 2- 2 �صوَف اأُ�َصاِفُر اإىل ....................  يف ال�صَّ  

....................  اأَْعَمَل يف َبنٍْك َكِبري. 3- 2  

اأَْنَتِظُر ....................  َعَلى ِر�َصاَلِتي. 4- 2  

اِئُق ....................  اأمام ال�رسكة. 1- 2 ال�صَّ  
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45 ) اِبع )َحَياِتي يِف الَعامَلِ الَعَرِبيَّ ْر�ُس الرَّ الدَّ

2 -6 . هذا ....................  ِفَل�ْصِطيِنيٌّ  

هل ُتوَجُد ....................  لالآَثاِر يِف ِبالِدك ؟ 1- 2  

....................  الطالب َنـَجُحوا يف االمِتَحان. 1- 2  

ِة 6 �ُصُهور. 1- 2 �َصاِفُر اإىل َبَلِدي يف ِزَياَرٍة .................  ِلـُمدَّ �َصاأُ  

ي االإَجاَزة يف ِزَيارة االآَثار و ................. اأ�َصاِفر   10- 2  اأق�صِ

  َخاِرج الَقاِهرة

تدريب ) 3( اأجب عن االأ�صئلة التالية :  
   اأين �َصاَفَر اآدم و�صارة يف م�رس ؟ 1- 3

    اإىل اأين َيَتَمنَّى اآدم و�صارة اأن َيْذَهَبا ؟ 2- 3

ي اآدم و�صارة َيْوَم ااِلإَجاَزِة يف م�رس ؟ 3- 3    كيف َيْق�صِ

   اأين �صُي�َصاِفُر اآدُم و�صارة ؟ 4- 3

   يف راأيك : ما الَفْرُق بني َحَياِة اآدم يف اأمريكا وحياِتِه يف م�رس ؟ 1- 3

تدريب )4( الحظ �صكل الفعل امل�صارع يف اجلمل التالية ثم اأجب:

اِلُب َيْدُخُل الف�صَل اِلُب الف�صَل   =  الطَّ 1- َيْدُخُل الطَّ

2- تدخل الطالبُة الف�صلَ  =  الطالبُة تدخل الف�صَل

3- يدخل الطالُب الف�صَل  =  الطالُب يدخلوَن الف�صَل

َل 4- َتْدُخل الطالباُت الف�صَل =  الطالباُت َيْدُخلَْن الَف�صْ
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46) اِبع )َحَياِتي يِف الَعامَلِ الَعَرِبيَّ ْر�ُس الرَّ الدَّ

اأكمل بفعل م�صارع منا�صب: 

ِرَجاُل االأَْعَماِل .................... كثرًيا َخاِرَج ِبالِدِهم. 1- 4  

َفَر اإىل الَقْرَيِة يف االإَجاَزة. 2- 4 .................... اأوالِدي ال�صَّ  

.................... َبنَاِتي َكِثرًيا َقبْل االمِتَحاَناِت. 3- 4  

ُيوُف يف ُفنُْدٍق َقِريٍب من الْـَجاِمَعة. 4- 4 ................... ال�صُّ  

اأ�صدقائي �صوف ....................كرَة الَقَدِم يف النَّاِدي الَقِريِب من بيتي. 1- 4  

�صوف .................... اأ�صدقائي ُكَرَة الَقَدِم يف النَّاِدي الَقِريِب من بيتي. 6- 4  

4 -1 . َمِة ِللَْحجِّ َة الْـُمَكرَّ اج من ُكلِّ َمَكاٍن يف العامل اإىل َمكَّ .................... الـُحجَّ  

4 -1 . ............... كثري من اأ�صدقائي ُكلَّ َعاٍم ِلِدَرا�َصِة اللغِة العربيِة يف العامَلِ الَعَربيِّ  

اَعِة الثَّاِمنَِة َتْقِريـًبا. 1- 4 .................... َبنَاِتي اإىل الـَجاِمَعِة يف ال�صَّ

4 -10 . َزِميالتي ....................  اللغَة االإِ�ْصَباِنيََّة يف الْـَمْرَكِز االإِ�ْصَباِنِّ

تدريب )1( اأكمل احلوارات الق�صرية التالية:

..................................... .................... 1-1    كيف َتْذَهِبنَي اإىل العمِل كلَّ يوم ؟      

يِف اإىل االإ�صكندرية. اأُ�َصاِفُر يف ال�صَّ 1-2     .................... .................... ...... ؟  

ال، نحن ............................. َباح ؟    1-3    هل ُتَذاِكُروَن يف ال�صَّ

ِتي. ى يف البيت مع اأُ�رْسَ 1-4    ..................... .................... ...... ؟      اأََتَغدَّ

ال، .................... .................... . 1-1  هل �َصُت�َصاِفِريَن َغًدا اإن �صاء الله ؟    
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47 ) اِبع )َحَياِتي يِف الَعامَلِ الَعَرِبيَّ ْر�ُس الرَّ الدَّ

تدريب )6( الحظ ثم اأجب : 

وف َفةَمْو�صُ �صِ

وِنيًَّة وِنيًَّةِر�َصاَلًةكتب »اآدم« ِر�َصاَلًة اإِلْكُتُ اإِلْكُتُ

ِديِقِه »َخالد« الَيَمنيِّ الَيَمنيِّ»َخاِلد«اإىل �صَ

ِديِقي الَْعِزيز  خالد ِديِقي�صَ الَْعِزيز�صَ

رَيَة �َصاَلَة الَق�صِ العربيِةاللغِةاأكتُب لَك باللغِة العربيِة هذه الرِّ

�َصاَلَة رَيَةالرِّ الَق�صِ

اخت االإجابة ال�صحيحة مـما بني القو�صني:

الْـَجِميل ( 1- 6 َجِميل -   ( َيلَْعُب يف الْـَحِديَقة ِطْفل ......................  .     

رَية ( 2- 6 رَية - الَق�صِ ) َق�صِ ُمود.   ِديِقي َمْ َكَتبُْت ِر�َصاَلة ......................    اإىل �صَ  

6 -3 ) الَبنْك   - َبنْك   ( اأَْعَمُل يف ......................   الَكِبري.      

6 -4 ) الَكِبرَية   - َكِبرَية   ( اأَْدُر�ُس يف َجاِمَعة ...................... .      

6 -1 ) االأْحَمر   - اأْحَمر   ( اأُِحبُّ الغو�َس يف الَبْحر ......................  .     

َكة ( 6- 6 ِ ال�رسَّ َكة -  �رَسِ  ( اأَْعَمُل يف ......................   َكِبرية.      

6 -1 ) الَغاِلَية   - َغاِلَية   ( هذه َحِقيـَبة ......................  .       

6 -1 ) يع  ِ ال�رسَّ  - يع  �رَسِ  ( اأَْرَكُب الِقَطار ...................... اإىل االأَْق�رُس.     

يَّة (  1- 6 يَّة - الَفَرْن�صِ ) َفَرْن�صِ اأََتَعلَُّم اللغَة .............. يف َمْرَكِز اللَغات.      

6 -10 ) الَعَرِبيَّ   - َعَرِبيَّ   ( َعام ....................... .       اأُِحبُّ الطَّ
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48) اِبع )َحَياِتي يِف الَعامَلِ الَعَرِبيَّ ْر�ُس الرَّ الدَّ

تدريب )1( كون خم�س جمل م�صتخدًما فيها )ال�صفة والـمو�صوف( 

تدريب )1( الحظ هذه الر�صالة الق�صرية: 
ِتي الـَحِبـيـَبة          اأُ�رْسَ

ال�صالم عليكم ورحمة الله وبركاته     
ِديِقي "ُح�َصام" ا�ْصَتْقَبَلِني يف َمَطار ُجْون ِكِنيِدي،   لُْت اإىل اأَْمِريكا ُمنُْذ 3 �َصاَعات ، �صَ   َو�صَ

ِتِه،  َتـِحيَّاِتي َلُكْم َجِميًعا . اأََنا االآن يف �َصقَّ  
ابنكم               

عبد الرحمن حامد         
         نيويورك - اأمريكا 

�َصاَلَة التَّاِلَية :  تدريب )1( َرتِّب الرِّ
ِديَقِتي الَعِزيَزة اإِيـَمان. 1 -  �صَ  

لُْت ِب�َصالٍم اإىل َبْيِتي يف َلنَْدن.     - احلمد لله َو�صَ
    - َتـِحيَّاتي.

ًة اأُْخَرى اإِْن �َصاَء الله،     - اأََتـَمنَّى اأن َنلَْتِقي َمرَّ
    - ال�صالم عليكم ورحمة الله.

َرت ، اِئَرُة  َتاأخَّ ْعَبًة َقِلياًل ، الطَّ ْحَلُة كانت �صَ     - الرِّ
    - لكن الْـَحْمُد لله َوَجْدُتَها.

    - وعندما و�صلُت اإىل “لندن” َكاَنْت ُهنَاك َحِقيـَبٌة َمْفُقوَدة ،
    - ِهيلني َجاك

10 - َلنَْدن - ِبريَطانَيا  
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49 ) اِبع )َحَياِتي يِف الَعامَلِ الَعَرِبيَّ ْر�ُس الرَّ الدَّ

لَْت  ُه ِفيَها اأنََّك َو�صَ ك ُتْخِبُ �صِ رَيًة اإىل ُمَدرِّ تدريب )10( ُاْكُتب ِر�َصاَلًة َق�صِ
   ِلِبالِدك ِبَخري، وَتْكُتُب َلُه ِفيَها َرْقَم ِتليفوِنك )هاتِفك( يف بلِدك.

تدريب ) 11 ( ا�صتمع للر�صالة التالية وا�صتكمل الكلمات الناق�صة:
�صديقتي .....................هاجر

ال�صالم عليكم ورحمة................... وبركاته
ٍة ................... َعاِفَية. حَّ اأََتـمنى اأن تكون ................... وَجِميُع اأفراِد اأ�رسِتِك ِب�صِ

الِب يف  والطُّ املدر�صنَي  اأخباُر   ................... ؟  الثامن  للُم�ْصَتوى  لِْت  َو�صَ هل  ؟  اأخباُرِك  ما 
مركِز اللغِة ا...................؟ ما اأخباُر الطق�ِس االآن يف ِم�رْس ؟ اأَُظنُّ اأنَّ الـَجوَّ ...................
ْعِر الَعَرِبيِّ يف  ِعنَْدُكم االآن . اأنا احلمُد لِله بخري ، و................... بحَث الدكتوراه َعن »ال�صِّ
�ُس اللغَة العربيَة للطالِب الْـُجُدِد يِف ................... 6 �َصاَعاٍت  الَع�رْسِ ...................« ، واأَُدرِّ

يف االأُ�ْصُبوع ، َتـِحيَّاتي َلِك وِلـَجميِع...................، وال�صالم عليكم.
مريـم          

باري�س - ...................         

تدريب ) 12 ( اقراأ الر�صالة ال�صابقة ثم اأجب:
ما الَعالَقُة بني َهاَجر وَمْريـم ؟ 1- 12

اأين مريـم؟ واأين َهاَجر االآن ؟ 2- 12

يف ؟  3- 12 �صالَة يف ال�صَّ هل اأر�صلْت مريـُم الرِّ

ما َعَمُل َمريـم ؟ 4- 12

ماذا تفعُل َهاَجر يف َمْركِز اللغِة الَعَرِبيَِّة ؟ 1- 12
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تدريب )13 ( تعاون مع زمالئك يف تقدمي معلومات عن الـمعامل االآتية : 

الْـَم�ْصِجد النََّبِويُّالـجاِمع االأَُمِويُّ

ى اءالْـَم�ْصِجد االأْق�صَ الَبْتَ

تدريب )14(  كيف تق�صي َيْوم االإَجاَزِة  يف  َبَلِدك ) تـحدث وا�صاأل زمالءك(.

اأن�صطة واألعاب تعليمية:
- تعاَون مع زمالئك يف اختيار ع�رسة  معامل عربية وكتابة �صطرين عن كل َمْعَلم  تو�صح 

    مكانه وتاريخ بنائه.
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يتوقع بعد االنتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على :
اأن ت�ستنبط معلومات غري مذكورة يف الن�س.- 1
اأن تتعامل مع معلومات متداخلة.- 2
اأن ت�ستخدم مفردات تتعلق باالت�ساالت واملوا�سالت.- 3
اأن ت�سف عنواًنا م�ستخدًما االجتاهات.- 4
اأن ت�ستخدم تعبـريات االعتذار.- 5
اأن تربط بني ال�سمري والعائد عليه.- 6
اأن تكون جملة مو�سًحا تاأثري حروف الـجر.- 7

الَْهـــاِتُف الْـَمْفُقود
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الَهاِتُف الـَمْفُقود

َل اآَدُم اإىل َبْيِته يف الْـَم�َساِء، ويف البيت ِاْكَت�َسَف اأنَّ َهاِتَفُه الْـَمْحُموَل َلْي�َس َمْوُجوًدا َمَعه،  َو�سَ

ُر اأين َهاِتُفه الَغاِل؟ وكيف َيِجُدُه ؟ ى اللَّيَلَة ُيَفكِّ َق�سَ

اٍت  َمرَّ االتِّ�ساَل  َحاوَل  َباِح  ال�سَّ ، ويف  َيُردَّ َفَلْم  ِبَهاِتِفِه  اَل  االتِّ�سَ َحاَوَل 

اأُْخَرى َكِثرَية َحتَّى �َسِمَع َجَر�َسه.

الم عليكم. �سخ�س : ال�سَّ

اِحُب هذا التِِّليُفون. اآدم : وعليكم ال�سالم، اأنا اآدم، �سَ

و االأَْنَفاِق اأم�س، وكان ِبُدون �َسْحن. �سخ�س : اأهاًل يا اأُ�ْسَتاذ، اأنا َوَجدتُّه يف ِمْتُ

اأنََّك  للَّه  الـَحْمُد  و ،  الـِمْتُ ِمنِّي يف  �َسَقَط  اأنَّه  ٌح  َوَوا�سِ ِعيَفة ،  اِريَّة كانت �سَ الَبطَّ نعم   : اآدم 

َوَجدتَّه، كيف اأَُقاِبُلك ؟  

ارِع الـُمَواِزي ل�سارِع الَْهَرِم،  َكٍة ِبِجَواِر » اأَكاِديـِميَّة الُفُنون « يف ال�سَّ �سخ�س : اأََنا اأَْعَمل يف �َشِ

   هل َمَعَك َقَلم ِلَتاأُْخَذ الُعنَْوان ؟

اآدم : نعم ، تف�سل.

ِدير  كُة الَعاَلـِميَّة للتَّ�سْ ة 6 - ال�شَّ ْور الثَّاِلث - �َسقَّ َكاِديـميَّة الُفُنون - الدَّ �سخ�س : 20 �َساِرع اأَ

َماال  كِة َحتَّى ال�ساعِة الـخام�سِة، َتْدُخل َبْعَد َنَفِق الَْهَرِم �سِ     واال�سترياد1، اأنا يف ال�شَّ

يٍّ على الَيـِمني، َمَتى �َسَتاأِْتي ؟     ُثمَّ اأوَل �سارٍع َرِئي�سِ

ُكوُن ِعنَْدك اإِْن �َساء اللَّه، �ُسْكًرا َجِزياًل. اِبَعَة �َساأَ اعَة الرَّ اآدم : ِخالل �َساَعَتنْي اإن �ساء اللَّه، ال�سَّ

الَمِة. �سخ�س : ال �ُسْكَر على َواِجٍب، َمَع ال�سَّ

1  هذه البيانات غري حقيقة.
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يُت، ما ا�سُم )َح�ْشتك( ؟ اآدم : اآ�سف َن�سِ

�سخ�س : اأَِمني.   

الَمِة. ْفنَا يا اأُ�ْسَتاذ اأَِمني، مَع ال�سَّ اآدم : َت�َشَّ

َرِكَب اآدُم َتاك�سي2 ِمْن حيِّ »َمِدينَِة َن�ْش« اإىل �سارِع »االأَْهَرام« الْـَم�ْسُهور.

ي يف التَّاْك�سِ

ا ! اآدم : الُكوْبِري ُمْزَدِحم ِجدًّ

و�سائِل  ُكلَّ  �سَتِجُد  ِريِق  للطَّ ُاْنُظْر  َكِثرَية،  وال�سياراُت  َكِثرُيوَن  النَّا�ُس   .. َعاِدي   : ال�سائق 

واأُُتوِبـي�َساٍت  وَميُكُروَبا�س  واأْجَرة  كي  َمالَّ و�سياراٍت  َنْقل  �سياراِت  الِت  الـُمَوا�سَ  

و ! اَجاٍت ُبَخاِريَّة وعلى الَيِمني �َسَتِجُد الِقَطاَراِت، وَتَْت االأر�ِس الـِمْتُ وَدرَّ  

بعد �َساَعٍة َتْقِريـًبا

لْنَا. ال�سائق : حمًدا للَّه على ال�سالمة ، َو�سَ

ة. ل االأُْجَرَة، اآ�سف َلْي�َس َمِعَي َفكَّ اآدم : َتَف�سَّ

ال�سائق : لي�ست ُم�ْسِكَلة ، َهات، تف�سل الَباِقي.

اآدم : �سكًرا، هل ُيـْمِكُن اأن َتـنْـَتـِظَرِن َخْم�َس َدَقاِئق الأَْرِجَع َمَعك ؟

ال�سائق : اآ�سف جًدا، ِعنِْدي َمْوِعٌد َمَع ُزُبون.

اآدم : �سكًرا، مع ال�سالمة.

بة و�ضائعة، وت�ضتخدم كلمة )�ضيارة اأجرة( اأي�ضا. 2  كلمة )تاك�ضي( معرَّ
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كلمات وتعبريات 
اِحبَحتَّىالَغالالْـَمْفُقود و االأَْنَفاق�سَ ِمْتُ

اِرية�َسْحن ِعيَفةالَبطَّ َكة�سَ اأَكاِديـِميَّة�َشِ

يٌّالـُمَواِزيالُفُنون حيٌّ�ُسْكًرا َجِزيالَرِئي�سِ

َنْقلَعاِديٌُّمْزَدِحمالُكوْبِريالْـَم�ْسُهور

ِكي اجاٌت بخاريٌةالِقَطاَراتالَعاَلـِميَّةَمالَّ ةَدرَّ َفكَّ

ِديرُزُبون َنَفٌقاال�سِترَيادالتَّ�سْ

ْفنَا�َسَقطَحاَولاالأفعال َتـنْـَتِظَرنَت�َشَّ

ىِاْكَت�َسف اأَُقاِبلَق�سَ
كلمات اإ�سافية 

اَلَفة اآِمنيَعبَّاَرة�َسِفينَةَغَراَمةُمَ
اك�َساِحن َينْ�َشِفاأَْغَلىاأَْرَخ�سِا�ْسِتَ
لُنْقَطة اأََجاِنبالُعُيوبالْـُمَميَِّزاتَت�َسلْ�سُ

دالِفْقرةُيَغاِدرَخِريَطةَتَقاُطع َق�سَ
ُاْعبُاْتُركَم�َساَفةاخَلطُّ الَعَرِبيُّالـُمَحاِمي
اجة الوندرَّ ِحالَقة�سَ
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َواب )( اأَْم َخَطاأ )( ؟   تدريب )1( �سَ
1 -1 )  ( َباح.        اآَدُم َفَقَد َهاِتَفُه يِف ال�سَّ

1 -2 )  ( االأُ�ْسَتاذ »اأَِمني« َوَجَد َهاِتَف اآَدَم يِف �َساِرع االأَْهَرام.   

1 -3 )  ( و االأْنَفاق.       اآَدُم َفَقَد َهاِتَفُه يِف ِمْتُ

1 -4 )  ( االأُ�ْسَتاُذ »اأَِمني« َيْعَمُل يف اأََكاِديـِميَِّة الُفُنون.     

1 -5 )  ( ي.       اآدم َذَهَب ِلَياأُْخَذ َهاِتَفُه ِبالتَّاْك�سِ

1 -6 )  ( اآَدُم َرِكَب احلافلَة ِمْن »َمِدينَِة َن�ْش«.     

1 -7 )  ( اِبَعة.     اَعَة الرَّ ُيَغاِدُر االأ�ستاُذ »اأمني« َعَمَلُه ال�سَّ

1 -1 )  ( ِريُق َكاَن ُمْزَدِحًما.        الطَّ

1 -1 )  ( ِه اإىل »َمِدينَِة َن�ْش«.     اِئِق َنْف�سِ اآدُم َرَجَع َمَع ال�سَّ

1 -10 )  ( ْوِر الثَّاِلث.   ِديِر واال�سِترَياد يف الدَّ َكُة الَعاَلـِميَُّة ِللتَّ�سْ ِ  ال�شَّ

تدريب )2( اأكمل الـجمل بالكلمات الـمنا�سبة:  
ُمْزَدِحًما -  َم�ْسُهور -  ْفنَا -  َت�َشَّ الُكوْبِري -  �َسَقَط -  اِريَّة -  الَبطَّ االأَْنَفاِق -  و  ِمْتُ الَغاِل - 

الُفُنون - اأُْجَرة - َمْوِعد

  الْـَخطُّ الَعَرِبيُّ من ....................  الَعَرِبيَّة الْـَجِميَلة. 1- 2

َكُة َبِعيَدة، َما َراأُْيَك َناأُْخُذ النََّفق اأَْم  .................... ؟ 2- 2 ِ   ال�شَّ

يع. 3- 2   اأنا اأَْرَكُب .................... اأَْكَثَ ِمن الْـَحاِفَلِة، الأَنَُّه �َشِ

ُف الُبدَّ اأْن اأن�َشِف االآَن ؛ الأنَّ ِعنِْدي ...................... 4- 2   اآ�سِ
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ِفنَي َيْرِجُعوَن اإىل ُبُيوِتهم. 5- 2 ا، الأنَّ الـُمَوظَّ ِريُق َيُكوُن ......... ِجدًّ اِد�َسِة الطَّ اَعِة ال�سَّ   يف ال�سَّ

ا. 6- 2 ِعيَفة ِجدًّ   اأُريُد اأْن اأ�سحَن الْـَمْحُموَل ؛ الأنَّ .................... �سَ

ير وُهَو َناِئم. 7- 2 ِ   ِاْبِنى .................... ِمْن َفْوِق ال�شَّ

  اأحمد : اأنا »اأحمد كمال« الْـُمَحاِمي.    - هان :  .............. 1- 2

  »زين الدين زيدان« الِعُب ُكَرٍة  .................... 1- 2

ي. 10- 2 ْجَرِة التَّاْك�سِ    .................... الْـَحافلة اأَْرَخ�ُس ِمْن اأُ

تدريب )3( اأجب عن االأ�سئلة التالية : 
اأَْيَن َفَقَد اآَدُم الَْهاِتَف ؟ 1- 3

َباح ؟ 2- 3 َل اآَدُم ِبِه يِف ال�سَّ يف َراأِْيَك ِلـَماَذا َلْ َيُرد االأ�ستاُذ اأَِمني ِعنَْدَما اتَّ�سَ

ل "اآَدُم" ِباالأُ�ْسَتاِذ »اأَِمني« ؟ 3- 3 يِف اأيَِّة �َساَعٍة ِاتَّ�سَ

ُ َعْن ِاْزِدَحاِم الَقاِهَرة ؟ 4- 3 ما بدايُة الِفْقَرة الَِّتي ُتَعبِّ

ِمني ِبَقْوِلِه : »ال �ُسْكَر َعَلى َواِجب« ؟ 5- 3 ماذا َق�سَد االأُ�ْسَتاُذ اأَ

يف َراأِيَك كيَف َرَجَع اآدُم اإىل َبْيِتِه ؟ 6- 3

َل االأَْحَداِث ِمن َوْقِت َفْقِد »اآَدَم« ِلَهاِتِفِه َحتَّى َوَجَدُه. 7- 3 ُاْكُتْب يف ِنَقاط َت�َسلْ�سُ
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تدريب )4( الحظ ثم اأجب:

َل اآَدُم اإىل َبْيِتـِه َو�سَ

فى الـجملة ال�سابقة الحظ اأن ال�سمري يف كلمة ) بيته( يعود على اآَدُم

ويف البيت ِاْكَت�َسَف اأنَّ َهاِتَفُه الْـَمْحُموَل َلْي�َس َمْوُجوًدا َمَعه

• فى الـجملة ال�سابقة الحظ اأن ال�سمري يف كلمة )َهاِتَفُه( و)َمَعه( يعود على اآَدُم	

ُر اأين َهاِتُفه الَغاِل وكيف َيِجُدُه ؟ ى اللَّيَلَة ُيَفكِّ َق�سَ

• ِمري يف كلمة )َهاِتُفه( يعود على اآدم، وال�سمري يف  	 اِبَقِة الِحْظ اأن ال�سَّ يف الْـُجْمَلِة ال�سَّ

)َيِجُدُه( يعود على الهاتف.

اقراأ ن�س الدر�س وحدد ال�سمائر وعلى من تعود يف الـجمل التالية:

اٍت اأُْخَرى َحتَّى �َسِمَع َجَر�َسه. َحاوَل االتِّ�ساَل َمرَّ  1 -4

و االأَْنَفاِق اأم�س. اأنا َوَجدتُّه يف ِمْتُ  2 -4

الـَحْمُد للَّه اأنََّك َوَجدتَّه، كيف اأَُقاِبُلَك ؟  3 -4

لْنَا. المِة ، َو�سَ حمًدا للَّه على ال�سَّ  4 -4

هل ُيـْمِكُن اأن َتنَْتِظَرِن َخْم�َس َدَقاِئق ؛ الأَْرِجَع َمَعك ؟  5 -4
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تدريب )5( الِحظ : 
• َل اآَدُم اإىل َبـيـِْتِه يف الْـَم�َساِء.	 َو�سَ

• اَل ِبالهاتِف َفَلْم َيُرد.	 َحاَوَل االتِّ�سَ

• اٍت اأُْخَرى.	 َباِح َحاوَل االتِّ�ساَل َمرَّ ويف ال�سَّ

• ارِع الـُمَواِزي ل�سارِع الَْهَرِم.	 يف ال�سَّ

• الَمِة.	 ال �ُسْكَر على َواِجٍب، َمَع ال�سَّ

• َرِكَب اآدُم َتاك�سي ِمْن حيِّ »َمِدينَِة َن�ْش« اإىل �سارِع »االأَْهَرام«.	

• 	. �َساِت يف مكتِبِهنَّ اِلَباُت اإىل الْـُمَدرِّ ذهبت الطَّ

الحظ الـحروف:

) يف - بـ - لـ - على  - من - اإىل - عن - كـ - ... (
.» هذه الـحروف ن�سميها »ُحُروف الْـَجرِّ

الحظ الكلمات بعد حروف الـجر :

َباِح - ل�سارِع - على َواِجٍب  يف الْـَم�َساِء - ِبالهاتِف - يف ال�سَّ

ب:   تدريب )6(  اأكمل بَحْرِف َجرٍّ ُمنَا�سِ
َذَهبُْت ......... الْـَجاِمَعِة اأَم�س مع �سديقتي »مروة«. 1- 6

رة. 2- 6 ة اإىل الْـَمِدينَِة الْـُمنَوَّ �َساَفْرُت ......... �َسيَّارتي ِمْن َمكَّ

َبَحثُْت ......... الكتاِب يف مكتبِة الْـَمدر�سِة. 3- 6

الْـُمِديُر ........ �سوريا االآن، �سوف يرجُع االأ�سبوَع الَقاِدم. 4- 6

اأم�س اأر�سلُت َر�َساِئَل ......... �سديقاِتي. 5- 6
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�َسافرُت  ........ الطائرة اإىل َجاَكْرَتا يف اإندوني�سيا. 6- 6

و االأَْنَفاق. 7- 6 ِاْرَكْب َتاك�سي .......... َو�َسِط الـمدينِة ، ُثمَّ ِاْرَكْب ِمْتُ

َهَذا الكتاُب َمْوُجوٌد ......... َمْكَتَبِتي يف البيت، ولي�س معي االآن. 1- 6

َفَر ......... الِقَطار. 1- 6 اأحبُّ ال�سَّ

هذا الطالُب ......... ُبُروَناي. 10- 6

تدريب ) 7 ( الحظ : 
�سنَي يف َمْعَهِد اللغِة العربيِة. كتبُت ِر�َسالًة اإىل الـُمَدرِّ

نَي. نَِع عن الـُمَهنِْد�سِ �ساألت يف الْـَم�سْ

َكِتـنَا. ُجُل من الَعاِمِلنَي يف �َشِ هذا الرَّ

اِلِ ) الـمهند�سون - الـمهند�سني ( َبْعَد ُحُروِف الْـَجرِّ َينَْتِهي بـ  ِر ال�سَّ ِعنَْدَما َياأِْتي َجْمُع الْـُمَذكَّ

نَي - الَعاِملنَي (. �سنَي - الْـُمَهند�سِ )ين( ِمثل ) الْـُمدرِّ

تدريب ) 1 ( اخت االإجابة ال�سحيحة :  
ِحيَفِة(  1- 1 ِحيَفَة - ال�سَّ ) ال�سَّ َقَراأُْت يِف ............ االأخباَر الَعاَلـِميَّة.   

نَِع - الـم�سنُع( 2- 1 ) الْـَم�سْ اَعِة الثَّاِمنَِة.   ُل الَعاِمُلوَن اإِىل ........  يف ال�سَّ َي�سِ

ِبنَي( 3- 1 ِب - الـمحا�سِ )الـُمَحا�سِ لَْت َعن ........... الْـُجُدِد ؟    َهْل �َساأَ

نَي( 4- 1 )الـمدر�سوَن - الـمدر�سِ ي من ......... يف َمْرَكِز اللَُّغاِت.   اأَْفَهُم ُدُرو�سِ

ـِيـَباٍت - َطـِبـيٍة( 5- 1 )َطب ٌة وَذَهَبْت اإىل ....... َكِثرَياٍت.   اأُْخِتى َمِري�سَ
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)الِبنُْت - الَبنَاِت( 6- 1 َفاِطَمُة َتلَْعُب َمَع ........... يف الْـَحِديَقِة.   

)الكتاَب - الكتاِب( 7- 1 ا َكِثرَيًة.    �سً َقَراأُْت يف ............. ِق�سَ

اِئَراِت( 1- 1 اِئَراُت - الطَّ )الطَّ ِابني ُيحبُّ اللعَب بـ.......... الَوَرِقـيَّة.   

ني( 1- 1 اِر�سِ )الالِعِب - الدَّ َلِعبُْت مَع .......... االأََجاِنِب يف الـنَّادي.3  

)الكتاِب - الُكُتِب( 10- 1 هل كتاُب اللغِة العربيِة بنَي ...... ُهنَاك ؟   

الِت التَّاِلَيِة :  تدريب )1 ( َقاِرْن َبنْيَ َو�َساِئِل الْـُمَوا�سَ

الُعُيوبالْـُمَميَِّزات

اَجة رَّ 1-1 الدَّ

اَجة الُبَخاِريَّة  رَّ 1-2 الدَّ

ة يَّاَرة الـَخا�سَّ 1-3 ال�سَّ

1-4 �َسيَّاَرة االأُْجَرة )التاك�سي(

1-5 الْـَحاِفَلة

و االأَْنَفاق 1-6 ِمْتُ

اِئَرة 1-7 الطَّ

ِفينَة 1-1 ال�سَّ

3 ال مانع من اأن ي�ضري املعلم اإىل اأن )مع - بني ( توؤثر نف�ض تاأثري حروف اجلر دون اأن يعر�ض لكونها ظروف حتى ال ي�ضتت الطالب. 
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تدريب ) 10 (  الِحِظ الـَخريَطَة ُثمَّ اأَِجب :
 

6 

1 
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3 

2 

10 8 
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11 
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13 

14 

�ســـــــــــــارع النـــــــــــــــــخـــــــــــــــــيل

ـــة
مــع

جــا
 الـ

رع
ــــا

�ســـ

الم
ـــــ

لـ�س
ع ا

ــار
ـــــ

�س

ناء
ــــي

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
 �سـ

رع
ــــا

�ســـ

ِ

2 - م�سجد الرحمن1 - مكتبة القاهرة
4 - �سيدلية ال�سفاء3 - اأوربا للمالب�س
6 - حمطة احلافالت5 - مطعم ال�سباح
1 - ق�سم ال�شطة7 - فندق االأهرام

10 - �سالون ال�سباب1 - م�ست�سفى ال�سالمة
12 - دار االآداب11 - مدر�سة الن�ش

14 - مكتب البيد13- مركز االأمل الطبي

كيف تذهب ؟  
يد. ِمْن َمْكَتَبِة الَقاِهَرِة اإىل َمْكَتِب الَْبِ    1-10
َباح. ِمْن َداِر االآَداِب اإىل َمْطَعِم ال�سَّ    2-10

َفاء. ْيَدِليَّة ال�سِّ الَمِة اإىل �سَ ِمن ُم�ْسَت�ْسَفى ال�سَّ    3-10
ْحَمن. من َمْدَر�سِة النَّ�ْش اإىل م�سجِد الرَّ   4-10

ِة احلافالت. طَّ من ُفنُْدِق االأْهَراِم اإىل حَمَ   5-10
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تدريب )11( اأَْكِمل ِبـَما ُهو َمْطُلوب بني القو�سني:
)َمْفُعول ِبه (     مثال :  اأحمد ركَب ال�سيارة  

) َفاِعل ( ِبيب.        �َسَعَرْت .................. ِباأََلٍ ؛ َفَذَهَبْت اإِىل ِعَياَدةِ الطَّ  1-11

)ِفْعل وَفاِعل( اَعة الثَّاِمنَة َم�َساًء.    َواَء يِف ال�سَّ ..................   الدَّ  2-11

)َمْفُعول ِبه ( 11-3  َرِكَبْت ُهَدى .................. اإِىل ُدَبي.    

) ِفْعل ( .................. »َعِليٌّ اأَْحَمد َباَكِثري« ِرَواَية » َوا  اإِ�ْساَلَماه «.   4-11

) َفاِعل( ِديَقِتَهاِ يف اأَْمِريَكا.    َلْت  .................. ِب�سَ 11-5  ِاتَّ�سَ

ْ َما َيلَْزم: تدريب )12(  ِاْنِف الـُجَمَل التَّاِلَيَة وَغريِّ
َهَذا ِكَتاٌب َقِدمٌي.         ---------------                                        1-12

اَع َهاِتِفي الـَمْحُمول.                                ---------------                          �سَ  2-12

اَع َهاِتُفَك الـَمْحُمول َيا َهاِن.  ---------------                          ْيَن �سَ اأََنا اأَْعِرُف اأَ  3-12

ِديٍر وا�ْسِترَياٍد يِف َو�َسِط الـَمِدينَة. ----------                          َكِة َت�سْ َتعَمُل اأُخِتي يِف �َشِ  4-12

                         --------------- وق.    �َسنَ�ْسَتِي َبْع�َس اخَل�ْشَواِت ِمن ال�سُّ  5-12

                         --------------- ا يِف الـَم�َساء.    َواِرُع ُمْزَدِحَمٌة ِجدًّ ال�سَّ  6-12

                         --------------- َباِح.   َب القهوَة ُكلَّ َيْوٍم يف ال�سَّ اأُِحبُّ اأَْن اأَ�ْشَ  7-12

                         --------------- ْن اأَْذَهَب َمَعَك االآَن اإِىل الـمكتبِة.   اأَ�ْسَتِطيُع اأَ  1-12

                         ---------------     . يِّ ْوِر االأَْر�سِ اِث يِف الدَّ َ ُرْكُن التُّ  1-12

                         --------------- اأُِحبُّ الِقَراَءَة َقبَْل النَّوِم.       10-12
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َبة :   تدريب )13( اأَْكِمل ِبالَْكِلَمِة الـُمنَا�سِ
و – اإِىل – ِمن – َبْعَد – يِف – َقبَْل - ُثمَّ

ِة الِقَطاِر يِف  طَّ ْجَرة، َوَذَهبْنَا ......... حَمَ ِتي َرِكبْنَا �َسيَّاَرَة اأُ ي اأََنا ......... اأُ�ْشَ َيْوُم الـَخِمي�ِس الـَما�سِ

لْنَا .........�َساَعَتنْيِ  اَعِة الثَّاِمنَِة َم�َساًء، ُثمَّ َرِكبْنَا الِقَطاَر .........الَقاِهَرِة اإِىل االإِ�ْسَكنَْدِريَّة، َو�سَ ال�سَّ

وٍم َقِريٍب .........  ثِة ُنُ ِة الِقَطاِر ......... ُفنُْدٍق َثاَلَ طَّ ِديِقي »َيا�ِش« ِمن حَمَ َتْقِريـًبا، َرِكبْنَا �َسيَّاَرَة �سَ

الَبْحِر.

ا، و ......... ْينَا اأَْي�سً لَّْينَا َوَتَغدَّ اِطئ ، �َسَبْحنَا َوَلِعبْنَا َو�سَ َباِح اأَْفَطْرَنَا، ُثمَّ َذَهبْنَا اإِىل ال�سَّ ......... ال�سَّ

ًة اأُْخَرى، َبْعَد الِع�َساِء َتنَاَولْنَا َطَعاَم الَع�َساِء ......... مْطَعم الُفنُْدِق،  الُغُروِب َرَجْعنَا اإِىل الُفنُْدِق َمرَّ

�َساَهْدَنَا التِِّلِفْزُيون َقِلياًل ......... ِنـْمنَا ُمتَْعِبنَي.

تدريب )14( ا�ستمع ثم  اأجب:   
اأَْيَن فريد ؟  1 -14

اأيَن �سامي ؟   2 -14

اأين َبَحَث �سامي َعْن َحِقيـَبِة فريد ؟  3 -14

َمَتى َعرَف فريد اأنَّه َفَقَد َحِقيَبَتُه ؟  4 -14

هل يعرُف �سامي اأين حقيبُة فريد؟  5 -14

يُء الَغاِل يف َحِقيَبِة فريد ؟ ما ال�سَّ  6 -14

َكْيَف �َسَيْعِرُف َمن َيِجُد الـَحِقيَبَة اأنَّها َحِقيَبُة فريد؟  7 -14

كيف �َساَعَد �سامي فريًدا ؟  1 -14
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اأن�سطة واألعاب تعليمية : 
1 - يقدم الطالب عر�سا تقديـميا يو�سح فيه :

الِت الْـَمْوُجودَة يف َمِديـنـَته اأو بلده. -  َو�َساِئَل الـُمَوا�سَ

ـَِماَذا اختارها؟  -  الو�سيلَة التي َي�ْسَتْخِدُمَها َكِثرًيا، ويو�سح ل

بب . لة له ُمو�سًحا ال�سَّ فر املف�سَّ -  َو�سيَلة ال�سَّ

2 - يكتب الطالُب قائمًة بعيوِب وُمـَميَِّزاِت الهاِتِف الـمحموِل يف َحَياِته.
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English

Delivers / greets (v.)

He is waiting (v.)

He met (v.)

He is late (v.)

He received (v.)

Stamp

Adjective

Adjective referent

Personal

E-mail

Website

Copy

Duration

Businessman

He Thought (v.)

PHD

Research

Poetry 

Arabian/ arabic/ arab

As you know

Outside

Inside

Pilgrims (pl)

Quick/Fast

Lost

English

He welcomes

Club

Life

Message / letter

E- mail message

Dear

Short

As

Museums

A lot

Sometimes

Some

Boat

Nile

The beautiful 

Mecca/Makkah

Medina

Monuments

historical

All

Work n

I wish (v.)

To be (v.)

I love (v.)

Differs (v)



203

Learning Outcomes

Lesson 2Lesson 1

1. Learn about Arab family characteristics.
2. Learn about  Arab family traditions in 

spending vacation day.
3. Compare between the educational 

system in Arab countries and your 
country.

4. Use commonly used adjectives (old, 
young, etc.).

5. Read a multi-line paragraph, separating 
between sentences and paying attention 
to each sentence’s goal.

6. Use present tense with 3rd person 
pronouns in complete sentences.

  

1. Make a short phone call.

2. Welcome someone who just arrived after 

a trip.

3. Use basic colors to describe things.

4. Review past tense use.

Lesson 4Lesson 3

1. Write a short message.
2. Make sentences using an adjective with 

its referent.
3.  The present tense usage.
4. Learn some names of Arab countries 

and cities.

1. Know Arabs’ traditions in home visits.
2. Know Arabs’ hospitality traditions.
3. Talk about hospitality traditions of your 

country.
4. Use the present tense with pronouns 

of 1st person (speaker) and 2nd person 
(hearer) in complete sentences.

Lesson 6Lesson 5

1. Know how to buy medicines in an Arab 
country.

2. Know how to read time.
3. Distinguish between nominal and verbal 

sentences.
4. Form nominal and verbal sentences
5. Analyze verbal sentence to its basic 

elements (Verb, Subject, and Object).

1. Express Abdominal Pain .
2. Use supportive expressions when 

addressing a patient.
3. Use imperative form in complete 

sentences.
4. Know some popular Arab cuisine dishes. 
5. 

By the end of these lessons, student is expected to be able to:




